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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 9
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Uppgifter från polisen tyder på att det 
finns en ökad brottslig verksamhet i 
gemenskapen som har att göra med 
ombyggda vapen, och på att den 
gränsöverskridande smugglingen av 
ombyggbara vapen i syfte att bygga om 
dessa till skjutvapen som avfyrar ett skott, 
en kula eller en projektil med hjälp av ett 
explosivt ämne håller på att öka, varför det 
är nödvändigt att se till att sådana 
ombyggbara vapen tas med i definitionen 
av skjutvapen i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Polisen har påtalat det växande problemet med ombyggda vapen, särskilt i samband med att 
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vissa medlemsstater har infört strängare kontroller på traditionella skjutvapen. Detta 
problem är klart av transeuropeisk karaktär eftersom det inbegriper verksamhet där man 
smugglar ombyggbara vapen som finns att tillgå lagligt i vissa medlemsstater till andra 
medlemsstater i ombyggnadssyfte.

Ändringsförslag från Véronique Mathieu

Ändringsförslag 10
SKÄL 5

(5) Enligt protokollet skall vapnen märkas 
vid tillverkningen och då de överförs från 
statliga depåer till permanent civilt bruk, 
medan direktiv 91/477/EEG endast indirekt 
hänvisar till skyldigheten att märka vapen.

(5) Enligt protokollet skall vapnen märkas 
vid tillverkningen och då de överförs från 
statliga depåer till permanent civilt bruk, 
medan direktiv 91/477/EEG endast indirekt 
hänvisar till skyldigheten att märka vapen.
I den mån protokollets samtliga krav 
omfattas av konventionen av den 
1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av 
kontrollstämplar på handeldvapen 
(CIP-konventionen), bör CIP-konventionen 
tillämpas på hela Europeiska unionen.

Or. fr

Motivering

CIP-konventionen är i kraft i en stor del av EU-medlemsstaterna. Den möjliggör ett 
märknings- och kontrollsystem med alla garantier och krav enligt FN-protokollet.

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 11
SKÄL 6

(6) Registren över vapnen bör bevaras i 
minst tio år, såsom föreskrivs i protokollet.

(6) När det gäller medlemsstaternas 
bevarande av uppgifter bör man gå längre 
än vad som förskrivs i protokollet och se till 
att det på nationell nivå upprättas ett 
centralt dataregister och att uppgifterna 
bevaras i minst tjugo år. Polisiära 
myndigheters och domstolars tillgång till 
uppgifterna i detta centralregister skall 
regleras i enlighet med artikel 8 i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna.

Or. fr

Motivering

Tillgången till uppgifterna i registret måste vara reglerad så att respekt för privat- och 
familjeliv garanteras.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 12
SKÄL 6

(6) Registren över vapnen bör bevaras i 
minst tio år, såsom föreskrivs i protokollet.

(6) Enligt protokollet skall registren över 
vapnen bevaras i minst tio år, men det är 
nödvändigt att förlänga denna period till 
minst 20 år så att det blir möjligt att på 
korrekt sätt spåra skjutvapen. Det är också 
nödvändigt att medlemsstaterna upprättar 
ett datoriserat och centralt register där 
varje skjutvapen ges ett unikt 
identifikationsnummer och där varje 
efterföljande ägares namn och adress 
anges.

Or. en

Motivering

Enligt protokollet skall uppgifterna bevaras ”i minst tio år”, men denna tidsperiod är 
otillräcklig med tanke på skjutvapnens långa livslängd. Uppgifterna bör därför bevaras i 
minst 20 år. I protokollet sägs det också att myndigheterna skall garantera att uppgifterna 
bevaras. För att det skall vara möjligt att enkelt spåra skjutvapen krävs centrala 
registreringssystem där vapnet snarare än personen övervakas. Datoriserade register är 
nödvändiga på 2000-talet.

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 13
SKÄL 6A (nytt)

(6a) För att underlätta spårning av 
skjutvapen och effektivt bekämpa olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, 
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delar till skjutvapen och ammunition, bör 
även utbytet av uppgifter mellan 
medlemsstaterna förbättras.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 14
SKÄL 6B (nytt)

(6b) Bevarandet och utbytet av uppgifter 
måste ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.1

___________
1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. fr

Motivering

Man måste påminna om behovet av att följa ramdirektivet om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag från Véronique Mathieu

Ändringsförslag 15
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Medlemsstaterna bör uppmuntras till 
att göra en ny klassificering av 
vapenkategorier om det visar sig gynnsamt 
för den inre marknadens utveckling.

Or. fr
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Ändringsförslag från Véronique Mathieu

Ändringsförslag 16
SKÄL 9B (nytt)

(9b) Kommissionen bör snabbt utarbeta en 
kalkyl som visar vilka vinster och kostnader 
som skulle följa för den inre marknaden 
om antalet vapenkategorier minskades.

Or. fr

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 17
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Europeiska skjutvapenpasset bör 
betraktas som den huvudsakliga handling 
som jägare och tävlingsskyttar behöver för 
att överföra ett skjutvapen till en annan 
medlemsstat. Eventuella ytterligare krav 
som en medlemsstat ställer på jägare eller 
tävlingsskyttar som önskar överföra ett 
skjutvapen till den medlemsstaten bör 
motiveras av och stå i proportion till 
berättigade mål avseende allmän ordning 
och skydd av den allmänna säkerheten.

Or. en

Motivering

När det gäller rörligheten för jägare och tävlingsskyttar får medlemsstaterna kräva andra 
handlingar än Europeiska skjutvapenpasset bara då detta är strikt motiverat av en 
medlemsstats berättigade mål avseende allmän ordning och skydd av den allmänna 
säkerheten, och då kraven står i proportion till dessa mål.

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 18
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Vapentillverkarnas och 
vapenmäklarnas verksamhet kännetecknas 
av särskilda förhållanden och måste därför 
bli föremål för en noggrann kontroll, som 
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framför allt bör vara inriktad på 
vapentillverkarnas och vapenmäklarnas 
yrkesförmåga och tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Hittills har vapentillverkarnas verksamhet varit mycket mindre reglerad än den verksamhet 
som utförs av andra yrkeskategorier. Vapentillverkarnas verksamhet är dock mycket speciell 
och kräver stränga kontroller. Därför är det önskvärt att vapentillverkare och vapenmäklare 
styrker sin yrkeskompetens.

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 19
SKÄL 9B (nytt)

(9b) I syfte att minska risken för dödsfall 
och skador som orsakas av handeldvapen 
bör förvärv av skjutvapen med hjälp av 
tekniker för distanskommunikation, till 
exempel via Internet, omfattas av alla krav 
i detta direktiv; det bör, med undantag för 
personer som innehar ett giltigt tillstånd, 
också finnas en betänketid mellan den 
tidpunkt då kunden beställer skjutvapnet 
och den tidpunkt då skjutvapnet levereras; 
dessutom bör medlemsstaterna fastställa 
detaljerade föreskrifter om förbud mot att 
förvärva skjutvapen för personer som av 
domstol i sista instans befunnits skyldiga 
till ett allvarligt brott.

Or. en

Motivering

Förvärv av skjutvapen med hjälp av tekniker för distanskommunikation bör omfattas av 
lämpliga kontroller. Om man, i likhet med vissa amerikanska delstater såsom Kalifornien, 
inför en betänketid bidrar man till att förhindra att brott begås av en person som lider av 
tillfällig sinnesförvirring. Det är farligt att ge personer som av domstol befunnits skyldiga till 
ett allvarligt brott rätt att förvärva vapen.
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Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 20
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Europeiska skjutvapenpasset fungerar 
överlag bra och bör betraktas som den enda 
handling som jägare och tävlingsskyttar 
behöver för att överföra ett skjutvapen till 
en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna inte ha rätt att begära 
andra handlingar eller avgifter än Europeiska skjutvapenpasset när det gäller rörligheten för 
jägare och tävlingsskyttar. Detta främjar även en välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 1, punkt 1 (direktiv 91/477/EEG)

-1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:
”I detta direktiv avses med ”skjutvapen”
varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, 
är avsett att avfyra, eller kan omvandlas till 
att avfyra ett skott, en kula eller en projektil 
med hjälp av ett explosivt ämne, med 
undantag av föremål som motsvarar 
definitionen men som utesluts av någon av 
anledningarna i avsnitt III i bilaga I. 
Skjutvapen klassificeras i avsnitt II i 
bilaga I.”

Or. en

Motivering

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
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loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Direktiv.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 1, punkt 1a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

-1) I artikel 1 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. I detta direktiv avses med ”antika 
vapen” antingen vapen som tillverkats före 
1900 eller vapen som tillverkats efter detta 
och som definieras som antika vapen av en 
medlemsstat i enlighet med tekniska 
kriterier.”

Or. en

Motivering

En definition av ”antika vapen” behövs för att förtydliga rättsläget eftersom dessa vapen inte 
omfattas av direktivet. Å andra sidan bör andra definitioner av medlemsstaterna tillåtas, 
under förutsättning att de grundas på tekniska kriterier.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 1 LED -1(nytt)

Artikel 1, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

-1) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:
”2. I detta direktiv avses med 
”vapentillverkare” varje fysisk person vars 
yrke eller näringsverksamhet helt eller 
delvis utgörs av tillverkning eller handel 
eller som utgör en plattform för 
byteshandel, uthyrning, reparation eller 
ombyggnad av skjutvapen.”
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Or. en

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 4 (direktiv 91/477/EEG)

4. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition från en 
medlemsstat eller via denna medlemsstat till 
en annan medlemsstat, om en av de berörda 
medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv eller om 
eldvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1.”

2b. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition från vilket 
land som helst eller via det landet till en 
medlemsstat, om en av de berörda 
medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv eller om 
eldvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1.”

Or. fr

Motivering

Definitionen av olaglig handel bör även inbegripa de fall då skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition kommer från ett land utanför EU.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 4 (direktiv 91/477/EEG)

4. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition från en 
medlemsstat eller via denna medlemsstat till 
en annan medlemsstat, om en av de berörda 
medlemsstaterna inte tillåter det i enlighet 
med bestämmelserna i detta direktiv eller om 
eldvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1.”

2b. I detta direktiv avses med ”olaglig 
handel” förvärv, försäljning, leverans, 
transport och överföring av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition, i strid med 
detta direktiv, till en medlemsstat, om en av 
de berörda medlemsstaterna inte tillåter det i 
enlighet med bestämmelserna i detta direktiv 
eller om skjutvapnen, delarna till 
skjutvapnen och ammunitionen inte 
registrerats i enlighet med artikel 4.3 eller
märkts i enlighet med artikel 4.1. Förvärv, 
försäljning, leverans, transport och 
överföring av skjutvapen skall dock inte 
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anses utgöra olaglig handel bara för att 
skjutvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 4.1 om de tillverkades eller 
överfördes från statliga depåer till 
permanent civilt bruk före den …*, 
förutsatt att märkningen uppfyller de 
relevanta krav som varit tillämpliga före det 
datumet. ”

__________

* [Datum för medlemsstaternas 
införlivande av direktivet]

Or. en

Motivering

Avsaknaden av registrering bör tas med som ett krav för att olaglig handel skall anses 
föreligga. Om man infogar texten ”i strid med detta direktiv” kan man förtydliga rättsläget 
genom att definiera olaglig handel som all handel som inte är förenlig med alla direktivets 
bestämmelser. Dessutom kan man härigenom se till att alla skjutvapen på EU:s territorium 
behandlas likadant. Transaktioner med skjutvapen som uppfyller de nuvarande 
märkningsnormerna bör dock inte betraktas som olagliga om de rör skjutvapen som 
tillverkats eller överförts före datumet för detta direktivs införlivande.

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 1, punkt 4 (direktiv 91/477/EEG)

1a) Artikel 1.4 skall ersättas med följande:
”4. Europeiska skjutvapenpasset är en 
handling som på begäran utfärdas av en 
medlemsstats myndigheter för en person 
som legalt förvärvar och använder ett 
skjutvapen. Passet skall ha en giltighetstid 
av högst fem år. Giltighetstiden får 
förlängas. Passet skall innehålla de 
upplysningar som anges i bilaga II. 
Europeiska skjutvapenpasset är en 
personlig handling där det eller de 
skjutvapen förs in som passets innehavare 
äger och använder. Den som använder 
skjutvapnet skall alltid medföra passet. 
Förändringar i skjutvapeninnehavet eller i 
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skjutvapnets egenskaper skall anges i 
passet, liksom förlust eller stöld av 
skjutvapnet.
Underlåtenhet att vid en tull- eller 
poliskontroll medföra det europeiska 
skjutvapenpasset utgör i sig inte en 
handling som kan leda till fängelsestraff.”

Or. fr

Motivering

Underlåtenhet att vid en kontroll medföra det europeiska skjutvapenpasset utgör i sig inte en 
handling som kan leda till att den berörda personen fängslas, även om underlåtenheten 
naturligtvis kan sanktioneras.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 2, stycke 2a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

1a) I artikel 2 skall följande stycke läggas 
till:
”Detta direktiv skall tillämpas på 
distansförsäljning.”

Or. en

Motivering

Man bör se till att exempelvis handel via Internet omfattas av direktivets bestämmelser.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 1, stycke 1 (direktiv 91/477/EEG)

”1. För att kunna identifiera och spåra alla 
skjutvapen skall medlemsstaterna i samband 
med tillverkningen av varje skjutvapen
antingen kräva att vapnens märks med 
tillverkarens namn, landet eller platsen för 

”1. För att kunna identifiera och spåra alla 
monterade skjutvapen skall 
medlemsstaterna i samband med 
tillverkningen av varje vapen antingen kräva 
att vapnen märks med tillverkarens namn 
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tillverkningen och serienumret eller bevarar
alla andra former av unik och lätthanterlig 
märkning som består av enkla geometriska 
symboler i kombination med en numerisk 
eller alfanumerisk kod, varigenom alla 
medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet.

eller märke, landet eller platsen för 
tillverkningen och serienumret, till exempel 
enligt bestämmelserna i den internationella 
konventionen om ömsesidigt erkännande 
av kontrollmärkning av handeldvapen, 
vilken antogs den 1 juli 1969, eller bevara
alla andra former av ändamålsenlig och 
lätthanterlig märkning som består av enkla 
geometriska symboler i kombination med en 
numerisk eller alfanumerisk kod, varigenom 
alla medlemsstaterna lätt kan identifiera 
tillverkningslandet.

Or. it

Motivering

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
”produttore” anziché ”fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore 
(Direttive 85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). 
In tal senso la dizione ”produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a 
comprendere anche l’importatore in via definitiva.

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2. Åtminstone för kategorierna A och B
skall vapentillverkaren ha medlemsstatens 
tillstånd för att få bedriva sin verksamhet, 
något som grundas på en prövning av 
tillverkarens personliga och yrkesmässiga 
tillförlitlighet. Ifråga om juridiska personer 

2. Vapentillverkaren och vapenmäklaren
skall ha medlemsstatens tillstånd för att få 
bedriva sin verksamhet, något som grundas 
på en prövning av tillverkarens och 
mäklarens personliga och yrkesmässiga 
tillförlitlighet och förmåga. Ifråga om 
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gäller prövningen den person som leder 
företaget. För kategorierna C och D skall 
de medlemsstater som inte kräver att 
tillstånd utfärdas kräva en försäkran för 
utövandet av verksamheten.

juridiska personer gäller prövningen den 
person som leder företaget.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag nämns att mäklarverksamhet bör regleras på ett liknande sätt som 
vapentillverkarnas verksamhet. Hittills har vapentillverkarnas verksamhet varit mycket 
mindre reglerad än den verksamhet som utförs av andra yrkeskategorier. Vapentillverkarnas 
verksamhet är dock mycket speciell och kräver stränga kontroller. Därför är det önskvärt att 
vapentillverkare och vapenmäklare styrker sin yrkeskompetens.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2. Åtminstone för kategorierna A och B 
skall vapentillverkaren ha medlemsstatens 
tillstånd för att få bedriva sin verksamhet, 
något som grundas på en prövning av 
tillverkarens personliga och yrkesmässiga 
tillförlitlighet. Ifråga om juridiska personer 
gäller prövningen den person som leder 
företaget. För kategorierna C och D skall 
de medlemsstater som inte kräver att 
tillstånd utfärdas kräva en försäkran för 
utövandet av verksamheten.

2. Vapentillverkaren skall ha 
medlemsstatens tillstånd för att få bedriva 
sin verksamhet, något som grundas på en 
prövning av tillverkarens personliga och 
yrkesmässiga tillförlitlighet. Ifråga om 
juridiska personer gäller prövningen den 
person som leder företaget.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kategorierna C och D måste strykas i denna artikel till följd av förslaget om 
att ha endast två kategorier.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 1, LED 2
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Artikel 4, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

3. Vapentillverkarna skall föra ett register
över alla skjutvapen i kategorierna A, B och 
C som de tagit emot eller lämnat ut och 
med uppgift om främst typ, märke, modell, 
kaliber och tillverkningsnummer, dessutom 
leverantörens och köparens namn och 
adress, varigenom det blir möjligt att
identifiera vapnet. Tillverkaren skall 
bevara registret i fem år, även efter det att 
verksamheten upphört. Varje medlemsstat 
skall garantera att dessa uppgifter bevaras i 
minst tio år.

3. Varje medlemsstat skall föra ett 
datoriserat och centralt register där varje 
skjutvapen som omfattas av detta direktiv 
skall ges ett unikt identifikationsnummer.

Registret skall omfatta och i minst 20 år 
bevara uppgifter om skjutvapnets typ, 
märke, modell, kaliber, tillverkningsår och 
serienummer, vapentillverkarens namn och 
adress liksom den förra och nuvarande 
ägarens namn och adress, eventuell handel 
eller överföring, byteshandel, uthyrning, 
reparation eller ombyggnad av skjutvapnet. 
Registret skall även innehålla uppgifter 
som gör det möjligt att spåra delar till 
skjutvapen och ammunition.
Varje vapentillverkare och vapenmäklare 
skall vara skyldig att under sin 
yrkesverksamma tid föra ett register över 
alla händelser som skall föras in i det 
centrala register som avses i stycke 1 och 
som vapentillverkaren eller vapenmäklaren 
har deltagit i. Efter det att verksamheten 
upphört skall vapentillverkaren eller 
vapenmäklaren överlämna registret till den 
nationella myndighet som är ansvarig för 
den registrering som avses i stycke 1.”

Or. en

Motivering

Enligt protokollet skall de offentliga myndigheterna ansvara för att bevara uppgifter. För att 
det skall vara möjligt att enkelt spåra skjutvapen krävs centrala registreringssystem. 
Spårningen underlättas också om man känner till tillverkningsåret. Datoriserade register är 
nödvändiga på 2000-talet. Den tioårsperiod som nämns som ett minimum i FN-protokollet är 
för snålt tilltagen med tanke på skjutvapnens långa livslängd. Dessa uppgifter bör därför 
bevaras i minst 20 år.
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Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

3. Vapentillverkarna skall föra ett register 
över alla skjutvapen i kategorierna A, B och 
C som de tagit emot eller lämnat ut och med 
uppgift om främst typ, märke, modell, 
kaliber och tillverkningsnummer, dessutom 
leverantörens och köparens namn och 
adress, varigenom det blir möjligt att 
identifiera vapnet. Tillverkaren skall bevara 
registret i fem år, även efter det att 
verksamheten upphört. Varje medlemsstat 
skall garantera att dessa uppgifter bevaras i 
minst tio år.”

3. Vapentillverkarna skall föra ett register 
över alla skjutvapen i kategorierna A, B och 
C som de tagit emot eller lämnat ut och med 
uppgift om främst typ, märke, modell, 
kaliber och tillverkningsnummer, dessutom 
leverantörens och köparens namn och 
adress, varigenom det blir möjligt att 
identifiera vapnet. Tillverkaren skall bevara 
registret i fem år, även efter det att 
verksamheten upphört. Varje medlemsstat 
skall garantera att ovannämnda uppgifter 
bevaras i ett centraliserat och datoriserat 
registreringssystem i minst tjugo år.”

Or. fr

Motivering

Det skulle underlätta spårning och informationsutbyte om det i varje medlemsstat fanns ett 
centraliserat och datoriserat registreringssystem. Med tanke på ett skjutvapens livslängd 
borde dessutom uppgifternas bevarandetid, som är tio år i förslaget till direktiv, förlängas till 
tjugo år.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 5 skall ändras på följande sätt:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen 
tillhörande kategori B bara för personer 
som har giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år, utom i fall av tävlingsskytte, 
men som under inga omständigheter är 
under 16 år, och som använder sig av ett 
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licensierat träningscenter under 
övervakning och ledning av en kvalificerad 
tränare för tävlings- eller träningsändamål,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och 
säkerhet.”

Or. en

Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 5 (direktiv 91/477/EEG)
2a) Artikel 5 skall ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
förvärv och innehav av skjutvapen 
tillhörande kategori B för personer som har 
giltiga skäl och som
a) fyllt 18 år, utom i fall av jakt eller 
tävlingsskytte,
b) inte kan antas utgöra en fara för sig 
själva eller för allmän ordning och 
säkerhet.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 skall medlemsstaterna bara tillåta 
personer som inte tidigare dömts för ett 
allvarligt brott (t.ex. mord, rån och 
liknande) att inneha skjutvapen.
Medlemsstaterna får återkalla tillståndet att 
inneha skjutvapen om något av villkoren i 
led b ovan inte längre är uppfyllt.
Medlemsstaterna får inte förbjuda personer 
bosatta inom deras territorier att inneha 
vapen som förvärvats i en annan 
medlemsstat, om de inte förbjuder förvärv 
av samma vapen inom sitt eget 
territorium.”

Or. it
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Motivering

Kriteriet att ett allvarligt brott har begåtts är det enda som kan användas för att slå fast att en 
person skulle vara samhällsfarlig om han eller hon tilläts inneha vapen. 

Ändringsförslag från Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 6 (direktiv 91/477/EEG)

2a) I artikel 6 skall följande två stycken 
läggas till:
”Förvärv av skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition med hjälp av 
tekniker för distanskommunikation, som 
definieras i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 97/7/EG av den 
20 maj 1997 om konsumentskydd vid 
distansavtal1, skall till fullo omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv.
Medlemsstaterna skall se till att förvärv av 
skjutvapen omfattas av en betänketid på 
minst 15 arbetsdagar mellan dagen för 
köpet av skjutvapnet och leveransdatumet; 
denna betänketid skall dock inte gälla för 
personer som innehar ett giltigt tillstånd.”
___________
1 EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.

Or. en

Motivering

Om skjutvapen förvärvas med hjälp av tekniker för distanskommunikation går det inte att 
genomföra de kontroller som behövs. Om man däremot, i likhet med vissa amerikanska 
delstater såsom Kalifornien, inför en betänketid bidrar man till att förhindra att brott begås 
av en person som lider av tillfällig sinnesförvirring.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
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Artikel 7 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 7 skall ersättas med följande:
”1. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
förvärvas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd.
Ett sådant tillstånd får inte ges till en 
person som är bosatt i en annan 
medlemsstat utan den senare statens 
föregående samtycke.
2. Varje säljare, vapentillverkare och 
privatperson skall informera 
myndigheterna i den medlemsstat där 
transaktionen äger rum om överlåtelse eller 
utlämnande av ett skjutvapen i kategori B 
med angivande av de uppgifter som krävs 
för att vapnet och förvärvaren skall kunna 
identifieras. Om den som förvärvar ett 
sådant skjutvapen är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras om 
förvärvet av såväl medlemsstaten där 
transaktionen ägde rum som av 
förvärvaren.
3. Om en medlemsstat förbjuder förvärv 
och innehav av ett skjutvapen i kategori B 
inom sitt territorium, skall den underrätta 
de andra medlemsstaterna om detta; dessa 
stater skall enligt artikel 12.2 föra in en 
uttrycklig anmärkning om detta 
förhållande i varje europeiskt 
skjutvapenpass som de utfärdar för ett 
sådant skjutvapen.
4. Ett skjutvapen i kategori B får inte 
innehas inom en medlemsstats territorium 
utan den medlemsstatens tillstånd. Om 
innehavaren av vapnet är bosatt i en annan 
medlemsstat skall denna informeras.
5. Tillstånd att förvärva och tillstånd att 
inneha ett skjutvapen i kategori B får ges i 
ett gemensamt förvaltningsbeslut.”

Or. en
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Motivering

Med hänvisning till ändringsförslag 8 har vissa stycken i direktivets artikel 8 flyttats över till 
artikel 7.

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 7, punkt 3a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

2a) I artikel 7, efter punkt 3, skall följande 
nya punkt läggas till:
”3a. Denna artikel gäller inte om den som 
förvärvar och innehar ett skjutvapen är en 
person som innehar giltig licens för jakt 
eller tävlingsskytte, under förutsättning att 
det berörda vapnet är anpassat efter den 
användning det är avsett för.”

Or. fr

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 7, punkt 2a (ny) (direktiv 91/477/EEG) 

2a) I artikel 7 skall följande punkt läggas 
till före den sista punkten:
”2a. Tillstånd att förvärva och inneha ett 
skjutvapen skall automatiskt beviljas 
innehavare av ett giltigt tillstånd eller en 
giltig licens för jakt eller sportskytte.”

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget vill man begränsa de följder som strykningen av kategorierna C 
och D har för jägare och sportskyttar.
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Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 7, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG) 

2b) Artikel 7 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Tillstånden för att förvärva och inneha 
ett skjutvapen skall normalt utfärdas 
genom ett enskilt förvaltningsbeslut.”
b) Följande punkter skall läggas till:
”3a. Medlemsstaterna kan till personer som 
befunnits uppfylla kraven för ett 
skjutvapenintyg utfärda en flerårig licens 
för förvärv och innehav av alla skjutvapen 
som omfattas av tillstånd, utan att det 
påverkar skyldigheten att underrätta de 
behöriga myndigheterna om 
överföringarna, den fortlöpande kontrollen 
av efterlevnaden av villkoren och de tak för 
innehav som läggs fast i respektive 
nationell lagstiftning.
3b. Medlemsstaterna kan införa ett 
förenklat system för förvärv och innehav av 
mindre slagkraftiga vapen.”

Or. it

Motivering

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.
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Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)

Artikel 9, punkt 1, inledningen (direktiv 91/477/EEG)

2c) I artikel 9.1 skall inledningen ersättas 
med följande:
”1. Överlämnande av ett skjutvapen till en 
person som inte är bosatt i den aktuella 
medlemsstaten skall tillåtas under 
förutsättning att bestämmelserna i 
artiklarna 5, 6 och 7 iakttas, om”

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kategorierna C och D måste strykas i denna artikel till följd av förslaget om 
att ha endast två kategorier. Hänvisningen till artikel 8 måste strykas i denna artikel till följd 
av förslaget om att stryka artikel 8.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 12, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 12. 2 skall ändras på följande 
sätt:
a) Det första stycket skall ersättas med 
följande:
”2. Utan hinder av punkt 1 får jägare och 
tävlingsskyttar utan föregående tillstånd 
inneha ett eller flera skjutvapen under en 
resa genom två eller flera medlemsstater i 
syfte att utöva sin verksamhet förutsatt att 
de har ett europeiskt skjutvapenpass där 
vapnet eller vapnen är införda. Inga andra 
handlingar än Europeiska 
skjutvapenpasset skall krävas av 
medlemsstaterna för detta ändamål. 
Medlemsstaterna får inte göra godtagandet 
av Europeiska skjutvapenpasset beroende 



PE 386.662v01-00 22/32 AM\660564SV.doc

SV

av några ytterligare registreringskrav eller 
betalning av avgifter.”
b) Det andra stycket skall ersättas med 
följande:
”Detta undantag skall dock inte gälla för 
resor till en medlemsstat som förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga; 
detta förhållande skall i så fall uttryckligen 
införas i Europeiska skjutvapenpasset.”

Or. en

Motivering

Som nämns i kommissionens rapport från 2000 bör medlemsstaterna inte få begära andra 
handlingar eller avgifter än Europeiska skjutvapenpasset när det gäller rörligheten för jägare 
och tävlingsskyttar. Detta främjar även en välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 12, punkt 2 (direktiv 91/477/EEG)

2a) Artikel 12.2 skall ändras på följande 
sätt:
a) Det första stycket skall ersättas med 
följande:
”2. Utan hinder av punkt 1 får jägare och 
tävlingsskyttar utan föregående tillstånd 
inneha ett eller flera skjutvapen under en 
resa genom två eller flera medlemsstater i 
syfte att utöva sin verksamhet förutsatt att 
de har ett europeiskt skjutvapenpass där 
vapnet eller vapnen är införda och förutsatt 
att de kan styrka skälet för resan. 
Medlemsstaterna får kräva andra 
handlingar än Europeiska 
skjutvapenpasset bara då sådana krav 
motiveras av och står i proportion till 
berättigade mål avseende allmän ordning 
och skydd av den allmänna säkerheten. Om 
en medlemsstat har infört ytterligare krav
skall den upplysa de andra 
medlemsstaterna om detta och 
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informationen skall noteras i Europeiska 
skjutvapenpasset.”
b) Det andra stycket skall ersättas med 
följande:
”Detta undantag skall dock inte gälla för 
resor till en medlemsstat som förbjuder 
förvärv och innehav av skjutvapnet i fråga; 
detta förhållande skall i så fall uttryckligen 
införas i Europeiska skjutvapenpasset.”

Or. en

Motivering

När det gäller rörligheten för jägare och tävlingsskyttar får medlemsstaterna kräva andra 
handlingar än Europeiska skjutvapenpasset bara då detta är strikt motiverat av en 
medlemsstats berättigade mål avseende allmän ordning och skydd av den allmänna 
säkerheten, och då kraven står i proportion till dessa mål.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 13, punkterna 2 och 3 (direktiv 91/477/EEG)

2b) Artikel 13 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. De upplysningar som medlemsstaterna 
får genom förfarandena enligt artikel 11 
om överföring av skjutvapen och enligt 
artikel 7 om utlandsbosattas förvärv och 
innehav av skjutvapen skall senast vid 
tidpunkten för den aktuella överföringen 
meddelas den medlemsstat som är 
destinationsland och, i förekommande fall, 
de medlemsstater som är 
transiteringsländer.”
b) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall regelbundet 
utbyta upplysningar om märkningssystem 
och märkningsteknik, antalet auktoriserade 
vapentillverkare och vapenmäklare, 
överföringar av skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition, nationell 
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lagstiftning och praxis, befintliga förråd på 
deras territorier, konfiskerade skjutvapen 
samt metoder och teknik för att göra 
vapnen obrukbara. Medlemsstaterna skall 
också, i enlighet med 1959 års europeiska 
konvention om inbördes rättshjälp i 
brottmål och eventuella senare instrument 
som helt eller delvis ändrar, ersätter eller 
kompletterar den konventionen, utbyta 
upplysningar om personer som befunnits 
skyldiga till olaglig handel eller olaglig 
tillverkning enligt definitionen i detta 
direktiv. Kommissionen skall senast den 
[…]* inrätta en kontaktgrupp för utbyte av 
upplysningar med hänsyn till denna artikel 
och för samarbete när det gäller spårning 
av olagliga skjutvapen, delar till skjutvapen 
och ammunition. Varje medlemsstat skall 
underrätta de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen om vilka nationella 
myndigheter som är ansvariga för att 
överföra och motta information och för att 
uppfylla skyldigheterna i artikel 11.4. 
Kommissionen skall, i enlighet med 
punkt 4, vidta de åtgärder som krävs för att 
denna punkt skall tillämpas.”

Or. en

Motivering

Den första delen av detta ändringsförslag ligger i linje med den nya föreslagna 
klassificeringen av skjutvapen. Den andra och tredje delen överensstämmer med förslagen i 
kommissionens rapport från 2000, där behovet av ökat samarbete mellan medlemsstaterna 
underströks. I direktiv 91/477/EEG nämns inrättandet av informationsnätverk. Däremot ges 
inte någon närmare definition av omfattningen av detta informationsutbyte. Enligt rapporten 
från 2000 skall en kontaktgrupp inrättas för detta ändamål.

Ändringsförslag från Marie-Line Reynaud

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 13, punkt 3 (direktiv 91/477/EEG)

2b) Artikel 13.3 skall ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall inrätta nätverk 
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för regelbundet utbyte av samtliga 
uppgifter de förfogar över.
Kommissionen skall senast ett år efter detta 
direktivs ikraftträdande inrätta en 
kontaktgrupp för informationsutbyte för att 
genomföra bestämmelserna i denna artikel.
Varje medlemsstat skall meddela övriga 
medlemsstater och kommissionen namnen 
på de myndigheter som har i uppdrag att 
översända och ta emot uppgifter samt att 
tillämpa bestämmelsen i artikel 11.4.”

Or. fr

Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 2, inledningen (direktiv 91/477/EEG)

Medlemsstaterna skall som en överträdelse 
beteckna alla avsiktliga handlingar som 
syftar till

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1a (ny) (direktiv 91/477/EEG)

1a. Att inom gemenskapen överföra 
skjutvapen i strid med bestämmelserna om 
Europeiska skjutvapenpasset skall inte 
utgöra en överträdelse.

Or. it

Motivering

Syftet är att se till att rättmätiga innehavare av skjutvapen inte behandlas som brottslingar 
om de, när de reser in i en annan medlemsstat, inte kan uppvisa Europeiska skjutvapenpasset
trots att de förfogar över alla övriga nödvändiga handlingar.
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Ändringsförslag från Véronique Mathieu

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 2 (direktiv 91/477/EEG)

Medlemsstaterna skall som en överträdelse 
beteckna alla avsiktliga handlingar som 
syftar till

Medlemsstaterna skall som en överträdelse 
beteckna alla avsiktliga handlingar som 
innebär samarbete med en internationell 
organisation inom den organiserade 
brottsligheten och syftar till

– olaglig tillverkning av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition,

– olaglig tillverkning av skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition,

– olaglig handel med skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition,

– olaglig handel med skjutvapen, delar till 
skjutvapen och ammunition,

– förfalskning, utplånande eller ändring i 
strid med lagstiftningen av den märkning 
som föreskrivs i artikel 4.1.

– förfalskning, utplånande eller ändring i 
strid med lagstiftningen av den märkning 
som föreskrivs i artikel 4.1.

För att betraktas som överträdelser enligt 
detta direktiv måste dessa handlingar ha en 
dimension utanför Europeiska unionen.

Or. fr

Ändringsförslag från Ewa Klamt

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 3 (direktiv 91/477/EEG)

Försök till sådana handlingar, deltagande i 
eller anstiftan till sådana skall också 
betraktas som brottsliga handlingar om de
utförs avsiktligt.

Organisering, ledning, medhjälp, 
medverkan, underlättande eller rådgivning 
i samband med förövandet av en brottslig 
handling, som definieras i denna artikel, 
skall också betraktas som en brottslig 
handling om den utförs avsiktligt och om 
en organiserad brottslig sammanslutning 
är inblandad.

Or. en
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Motivering

Denna ordalydelse är tagen från det FN-protokoll som ligger till grund för direktivet, och 
syftet är att klargöra bestämmelsen. I FN-protokollet, som kompletterar FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet och som enligt artikel 1 i protokollet skall tolkas 
tillsammans med konventionen, föreskrivs det att olaglig tillverkning av och olaglig handel 
med skjutvapen skall anses vara brottsliga handlingar, men bara då dessa handlingar är 
gränsöverskridande och då en organiserad brottslig sammanslutning är inblandad (artikel 
4.1 i protokollet).

Ändringsförslag från Alexander Alvaro

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 16, punkt 1, stycke 3a (nytt) (direktiv 91/477/EEG)

Underlåtenhet att medha ett europeiskt 
skjutvapenpass skall inte vara belagd med 
frihetsstraff.

Or. en

Motivering

Genom denna komplettering undviker man att en legal innehavare av ett vapen riskerar 
fängelse om denne, vid resa mellan medlemsstater, inte kan uppvisa sitt europeiska 
skjutvapenpass, men i övrigt kan förelägga alla erforderliga handlingar.

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 1, LED 3A(nytt)

Artikel 17 (direktiv 91/477/EEG)

3a) Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Inom en tid av fem år från dagen för 
införlivandet av detta direktiv med den 
nationella lagstiftningen, och därefter vart 
femte år, skall kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna en 
rapport om den situation som 
tillämpningen av direktivet har resulterat i, 
vid behov åtföljd av förslag till åtgärder.
Kommissionen skall göra en undersökning 
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om saluföringen av replikvapen inom 
Europeiska gemenskapen och rapportera 
om detta till Europaparlamentet och rådet 
senast [...]*.
____________
* Ett år efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

I linje med målet om bättre lagstiftning bör rapporteringskravet i direktiv 91/477/EEG 
uppdateras och befästas. Därutöver bör kommissionen undersöka den komplexa frågan om 
replikvapen och deras saluföring, inbegripet deras Internetförsäljning, inom Europeiska 
gemenskapen.

Ändringsförslag från Roberta Angelilli, Guido Podestà och Stefano Zappalà

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 1, LED 4, STYCKE -1 (nytt)

Bilaga I, punkt II, led A (direktiv 91/477/EEG)

Punkt II A skall ersättas med följande:
A. Alla föremål som faller inom någon av 
följande kategorier, med undantag av 
föremål som motsvarar definitionen men 
som utesluts av någon av anledningarna i 
avsnitt III.
Kategori A – Förbjudna skjutvapen
1. Explosiva militära missiler och 
startlavetter.
2. Automatiska skjutvapen.
3. Skjutvapen maskerade som andra 
föremål.
4. Ammunition med 
kroppsskyddspenetrerande projektiler, 
explosions- eller brandprojektiler och 
projektiler för sådan ammunition.
5. Pistol- och revolverammunition med 
utvidgande projektiler och projektiler för 
sådan ammunition, med undantag för de 
fall då de skall användas till sådana vapen 
avsedda för jakt eller målskjutning som 
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innehas av personer med rätt att bruka 
dem.
Kategori B – Skjutvapen för vilka det krävs 
tillstånd
1. Halvautomatiska eller repeterande korta 
vapen.
2. Korta vapen med enkelskott med 
centralantändning.
3. Korta vapen med enkelskott med 
kantantändning, vars totala längd är 
mindre än 28 cm.
4. Halvautomatiska långa skjutvapen, vars 
magasin och patronläge tillsammans kan 
innehålla mer än tre skott.
5. Halvautomatiska långa skjutvapen, vars 
magasin och patronläge tillsammans inte 
kan innehålla mer än tre skott och där 
laddningsmekanismen kan tas bort eller det 
inte är uteslutet att vapnet med hjälp av 
vanliga verktyg kan omändras på sådant 
sätt att magasin och patronläge 
tillsammans kan innehålla mer än tre skott.
6. Repeterande och halvautomatiska långa 
skjutvapen med slätborrade lopp som inte 
överstiger 60 cm i längd.
7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt 
bruk som liknar vapen med automatisk 
mekanism.
8. Repeterande långa skjutvapen andra än 
de som står upptagna i punkt 6.
9. Långa skjutvapen med räfflade lopp för 
enkelskott.
10. Halvautomatiska långa skjutvapen som 
inte omfattas av punkterna 4–7.
11. Korta vapen för enkelskott med 
kantantändning vars totala längd inte är 
mindre än 28 cm.
12. Enkelskotts långa skjutvapen med 
slätborrade lopp.
De medlemsstater som för närvarande har 
en annan indelning i fler kategorier får 
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behålla den klassificeringen.”

Or. it

Motivering

Med tanke på subsidiaritetsprincipen och förekomsten av olika seder och traditioner i de 
aktuella länderna uppmanas medlemsstaterna att välja att klassificera lagliga skjutvapen i 
två kategorier. Samtidigt ges de länder som redan tillämpar flera olika kategorier rätt att 
behålla dem.

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 1, LED 4, STYCKE 3A (nytt)

Bilaga I, punkt III b (direktiv 91/477/EEG)

Bilaga I.III b skall ersättas med följande:
b) är gjorda för larm, signalering, 
livräddning, djurslakt eller harpunfiske 
eller för industriellt eller tekniskt bruk, 
förutsatt att de bara kan användas i ett 
sådant syfte och inte liknar ett gevär, en 
pistol, en revolver eller något annat 
traditionellt skjutvapen,

Or. en

Motivering

Definitionen av skjutvapen kan ändras så att den inbegriper ombyggbara vapen, men vissa 
sådana skjutvapen skulle kunna uteslutas enligt bilaga III b i direktiv 91/477/EEG. Vapen 
som är replikvapen eller som liknar de ”traditionella” skjutvapnen bör inte uteslutas från 
definitionen av skjutvapen med tanke på att de kan användas som ombyggda vapen i brottslig 
verksamhet.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg och Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Bilaga II, led f (direktiv 91/477/EEG)

4a) Bilaga II f skall ändras på följande 
sätt:
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a) Första och andra stycket skall ersättas 
med följande:
”Rätten att resa till en annan medlemsstat 
med ett eller flera i passet angivna 
skjutvapen förutsätter ett eller flera 
föregående tillstånd från den besökta 
medlemsstaten. Detta eller dessa tillstånd 
skall noteras i passet.
Ett sådant föregående tillstånd är i princip 
inte nödvändigt för att man skall få resa 
med ett skjutvapen i syfte att delta i jakt 
eller målskjutning, förutsatt att resenären 
har ett skjutvapenpass och kan styrka 
skälet för resan.”
b) Tredje stycket skall ersättas med 
följande:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att innehav av 
vissa skjutvapen i kategori B är förbjudet 
skall följande anmärkning läggas till:”
c) Femte stycket utgår.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen.

Ändringsförslag från Michael Cashman

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Bilaga II, led f (direktiv 91/477/EEG)

4a) Bilaga II f skall ändras på följande 
sätt:
a) Första stycket skall ersättas med 
följande:
”Rätten att resa till en annan medlemsstat 
med ett eller flera i passet angivna 
skjutvapen förutsätter ett eller flera 
föregående tillstånd från den besökta 
medlemsstaten. Detta eller dessa tillstånd 
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skall noteras i passet.
b) Andra stycket utgår.
c) Tredje stycket skall ersättas med 
följande:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att innehav av 
vissa skjutvapen i kategori B är förbjudet 
skall följande anmärkning läggas till:”
c) Femte stycket utgår.
d) Efter sista stycket skall följande nya 
stycke läggas till:
”Om en medlemsstat har informerat de 
andra medlemsstaterna om att den ställer 
ytterligare krav utöver Europeiska 
skjutvapenpasset av hänsyn till berättigade 
mål avseende den allmänna säkerheten 
skall dessa krav noteras i 
skjutvapenpasset.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den nya föreslagna klassificeringen av skjutvapen och 
skapar säkerhet för jägare och tävlingsskyttar som använder sig av 
Europeiska skjutvapenpasset.
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